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WÓJT GMINY BIRCZA
OŚ.6220.6.2016

o środowiskowych

Bircza, dnia 24 października

DECYZJA
uwarunkowaniach
zgody

na realizacj

2016 r.

ę przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71, art. 75 ust. 1 pkt 4 , art. 84, art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U.
z 2016 r. poz. 353) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz.
71),oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku Pełnomocnika Gminy Bircza PrzemPol Sp. z o. o. Nehrybka 249A, 37-733 Pikulice, reprezentowanego przez Pana Jana
Hryniszyn z dnia 15.03.2016 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia
pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej
z przyłączami dla miejscowości Stara Bircza", oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Przemyślu,

stwierdzam
brak potrzeby
przeprowadzenia
oceny oddziaływania
przedsięwzięcia
na
środowisko
realizowanego
pn.: "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla
miejscowości Stara Bircza", obręb 0001 Bircza i obręb 0026 Stara Bircza, Gmina
Bircza.
UZASADNIENIE
W dniu 06.04.2016 r. do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek: .Przeml'ol" Sp.z.o.o.,
Nehrybka 249A; 37-733 Pikulice, z dnia 15.03.2016 r. w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci
wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Stara Bircza", obręb 0001 Bircza
i obręb 0026 Stara Bircza, Gmina Bircza. Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Bircza
z siedzibą przy ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2,37-740 Bircza.
Przepis art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko stanowi, iż organem właściwym do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach, jest wójt gminy w przypadku przedmiotowego
przedsięwzięcia inwestycyjnego.
Art. 71 ww. ustawy stanowi, iż decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa
uwarunkowania
realizacji
przedsięwzięcia.
Uzyskanie
decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów cyt. wyżej ustawy z dnia
3 października 2008r.
Tutejszyorgan
zawiadomieniem znak: OŚ.6220.6.2016 z dnia 11.05.2016 r. wszczął
postępowanie
administracyjne
w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci
wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Stara Bircza.
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Pismem z dnia 19.08.2016 r. wnioskodawca
poinformował
tutejszy urząd, że
w związku z podziałami działek i prośbami mieszkańców dokonał korekty trasy wodociągu.
Do wniosku dołączył "Projekt zagospodarowania terenu Etap I i Etap II - Sieć wodociągowa
rozdzielcza wraz z przyłączami w Starej Birczy", który obejmuje zmienioną i aktualną trasę
sieci wodociągowej. Pismami z dnia 05.09.2016 r. oraz 12.09.2016 r. wnioskodawca dokonał
uzupełnienia ww. wniosku.
Tutejszyorgan zawiadomieniem uzupełniającym znak: OŚ.6220.6.2016 z dnia z dnia
15.09.2016 r. wszczął postępowanie administracyjne w trybie przepisów ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, umożliwiając stronom
postępowania zapoznanie się z aktami sprawy, wyrażanie opinii, co do zebranych dowodów,
materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Wójt Gminy pismami z dnia 11.05.2016 r. oraz z dnia 15.09.2016r. wystąpił do
właściwych organów, tj.:
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu,
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
o wyrażenie opinii, w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego i ewentualnego zakresu
raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Zgodnie z uzyskanymi opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Rzeszowie - pismo znak: WOOŚ.4240.13.18.2016.JG.5
z dnia 06.06.2016 r. i znak:
WOOŚ.4240.13.33.2016.JG.2
z dnia 27.09.2016 r. dla ww. przedsięwzięcia nie zachodzi
konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny znak: PSNZ.465-I-22116 z dnia
24.05.2016 r. oraz znak: PSNZ.465-I-29116 z dnia 21.09.2016 r., uznał, iż pod względem
higieniczno - sanitarnym nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na
środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko wskazanego na wstępie
przedsięwzięcia.
Po zasięgnięciu opinii, o których mowa wyżej, tutejszy organ dokonał analizy
uwarunkowań
o których
mowa
wart.
63 ust.
1 e ustawy
z dnia
3 października 2008 r,o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
uwzględnianych przy wydawaniu postanowienia o stwierdzeniu braku potrzeby oceny
oddziaływania
na
środowisko,
postanowieniami:
znak:OŚ.6220.6.2016/KH
z dnia 30.06.2016r. oraz znak:OŚ.6220.6.2016 z dnia04.10.2016r. Wójt Gminy Bircza
odstąpił od obowiązku przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Stara
Bircza" .
.Dnia 04.10.2016 r. zawiadomiono strony o zebranych dokumentach i materiałach
przed wydaniem decyzji,
umożliwiając im zapoznanie się z zebranym materiałem
dowodowym.
Zatem zakres inwestycji obejmujący budowę sieci wodociągowej z przyłączami dla
miejscowości Stara Bircza nie wymaga postępowania w zakresie oceny oddziaływania na
środowisko, bowiem nie spowoduje negatywnego znaczącego oddziaływania na środowisko,
w rozumieniu przepisów prawa.
Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ
wydający m.in. decyzję o pozwoleniu na budowę oraz pozwolenie wodnoprawne na
wykonanie urządzeń wodnych.
Przepis art. 84 ww. ustawy stanowi, iż w przypadku gdy nie została przeprowadzona
ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych
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uwarunkowaniach
właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia
oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Zgodnie z art. 85 ust. 2, pkt 2 ww. ustawy, decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach wymaga uzasadnienia.
Niezależnie od wymagań wynikających z przepisów kodeksu· postępowania
administracyjnego, dotyczących uzasadnienia faktycznego i prawnego, w przypadku gdy nie
została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - uzasadnienie
decyzji winno zawierać informacje o uwarunkowaniach, o których mowa wart. 63 ust. 1 ww.
ustawy, uwzględnionych
przy stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia
oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
W wyniku szczegółowej analizy zgromadzonych materiałów scharakteryzowano
przedmiotową inwestycję, zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późno
zm.) w następujący sposób:
l) rodzaj i charakterystyka
przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:
a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:
Planowane przedsięwzięcie polegało będzie na budowie sieci wodociągowych
rozdzielczych wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Stara Bircza w systemie
przewodów rurowych z tworzyw sztucznych polietylenowych - rur PE100 SDR11
o średnicach od Dn32 do Dn160 mm. Planowane jest wykonanie ok. 12 837 m sieci
wodociągowej oraz 147 szt. przyłączy domowych. Sieć wodociągowa zaprojektowana została
do zaopatrzenia w wodę dla 554 mieszkańców, 147 gospodarstwo
średnim dobowym
zapotrzebowaniu na wodę wynoszącym ok. 66 480 l/d.
Planowana inwestycja realizowana będzie na działkach nr ewid.5, 15 ,16, 17, 104,
107, 108, 109 obręb 0001 Bircza, oraz działki nr ewid. 13, 14,27,33,61,68,69,
70, 71, 72,
77,78,79,82,83,84,85,86,136,138,140,142,143,147,
148, 155, 157, 169, 170, 191,205,
207, 244, 739, 750, 30/2, 32/2, 2611, 3011, 31/1, 31/3, 26/2, 25/4, 28/4, 29/5, 28/6, 29/6,
14911, 149/3, 149/4, 15611, 156/3, 171/2, 171/3, 17211, 172/2, 17411, 174/2, 174/3, 187/5,
187/6, 18811, 188/2, 19011,206/3,206/5,206/6,75711,241,242,244,245,257,
268, 269,
272,275,276,290,291,293,294,296,300,303,306,309,327,328,329,330,331,332,334,
335,336,337,338,339,343,349,350,351,352,354,355,358,359,361,362,363,364,365,
366,367,369,370,371,380,383,384,385,386,387,388,390,391,392,393,394,395,396,
397,398,399,402,404,405,407,408,412,415,416,417,419,423,425,426,427,429,431,
432,435,436,437,438,439,442,443,445,450,451,452,453,458,526,533,534,535,637,
639, 640, 641, 642, 645, 654, 655, 668, 787, 793, 23911, 239/2, 240/1, 240/2, 24311, 26511,
265/2, 26611, 266/2, 267/1, 288/2, 292/5, 292/6, 301/1, 301/6, 302/2, 302/3, 302/4, 30411,
304/2, 30511, 305/2, 32611, 326110, 326111, 326/3, 326/6, 326/7, 326/8, 333/1, 333/2, 333/3,
34012, 340/3, 340/4, 342/1, 342/2, 34511, 345/2, 34611, 34711, 348/2, 348/3, 348/4, 348/6,
348/7, 357/2, 36811, 368/2, 38211, 382/2, 382/3, 382/4, 389/1, 401/2, 401/3, 401/4, 401/5,
401/6, 401/8, 401/9, 403/3, 403/4, 406/1, 406/2, 421/1, 42411, 424/2, 43011, 430/2, 441/1,
44411,444/2,446/2,44711,447/2,447/3,448112,448116,
448/17, 448/2, 448/4, 45411, 454/3,
45511,456/1, 527/2, 527/3, 527/4, 653/2, 756111, 756/13, 756/2, 756/3, 756/6, 756/7, 756/8,
788/2, 788/3, 788/4, 80411, 804/2, 80511, 805/2, 80611, 806/2 obręb 0026 Stara Bircza,
położonych w miejscowościach Bircza i Stara Bircza.
Trasa planowanej inwestycji przebiega w pasach działek Drogi Krajowej nr 28, dróg
powiatowych, gminnych, RZGW oddz. Przemyśl, Podkarpackiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych, a także w granicach posesji nieruchomości prywatnych, działkach
i polach uprawnych.
Sieć wodociągowa o· długości 3 430 m i średnicy 0,16 m będzie zajmować
powierzchnię 549 m2 oraz sieć o długości 4170 m i średnicy 0,11 m zajmować będzie
powierzchnię 417 m2•
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b) powiązania
z innymi przedsięwzięciami,
w szczególności kumulowania
się
oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać
przedsięwzięcie:
- nie występuje kumulowanie się oddziaływania przedsięwzięć.
c) wykorzystanie surowców naturalnych
Woda na potrzeby prób będzie pobierana z hydrantów istniejącej sieci wodociągowej
w Birczy. Wodociąg w Birczy przez zbiorniki zasobowo - wyrównujące zasilany jest ze
studni wierconych, których wydajność wynosi 19,5 m3/h. Warstwa wód gruntowych w Starej
Birczy jest na głębokości 6 do 8 m ppt. Poziom zwierciadła wody jest na poziomie około 3 m
poniżej terenu. Poziom lustra wody w potoku jest około 0,7 do 1,5 m poniżej rzędnej dna
wykopu realizowanego wodociągu. W razie wystąpienia wód na trasie wykopu zostanie
zastosowany drenaż poziomy w obsybce piaskowo-żwirowej z odprowadzeniem wody do
studzienek odstojnikowo-czerpalnych zlokalizowanych obok trasy wykonywanego przewodu.
Po uruchomieniu wodociągu w Starej Birczy łączne zużycie wody wyniesie około
35% wydajności studni wierconych w Birczy. Przewidywane
średnie dobowe
zapotrzebowanie na wodę wyniesie ok. 66 480 l/d.
d) emisja i występowanie innych uciążliwości:
W czasie trwania prac ziemnych spodziewane jest okresowe zwiększenie poziomu
hałasu oraz emisji spalin wynikające z wykonywaniem prac sprzętem mechanicznym
(m.in. koparka, samochody ciężarowe dowożące materiały). Prace związane z realizacją
zamierzenia prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej tj. od 06:00 do 22:00.
Działania związane z prowadzeniem prac budowlanych oraz działania związane
z eksploatacją zamierzenia skutkować będą wytwarzaniem odpadów. Wszystkie wytworzone
podczas realizacji przedsięwzięcia odpady będą przekazywane podmiotom prowadzącym
działalność w' zakresie gospodarowania odpadami. Przy gospodarowaniu wytworzonymi
odpadami w trakcie realizacji i ewentualnej eksploatacji przestrzegane będą ogólne zasady
wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, ze zm.).
e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji
i stosowanych technologii:
Na etapie eksploatacji, jak i w fazie realizacji inwestycji brak będzie większych
zagrożeń poważnych awarii przy uwzględnieniu użytych materiałów oraz zastosowanych
technologii.
2) usytuowanie
przedsięwzięcia,
z uwzględnieniem
możliwego
zagrożenia
dla
środowiska,
w szczególności przy istniejącym
użytkowaniu
terenu, zdolności
samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów
przyrodniczych
i krajobrazowych
oraz uwarunkowań
miejscowych
planów
zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:
a) obszary wodno - błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych:
. W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego planuje się, że:
- materiały wykorzystywane na etapie prac będą magazynowane w sposób niestanowiący
zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego,
- pobór wody na cele socjalne na etapie realizacji będzie prowadzony z istniejącej sieci
wodociągowej,
- tymczasowo ścieki bytowe powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia magazynowane
będą w szczelnych, przenośnych zbiornikach i wywożone do oczyszczalni ścieków,
- po zakończeniu prac powierzchnia działek przywrócona zostanie do stanu sprzed
rozpoczęcia prac.
b) obszary wybrzeży
- brak wyżej wymienionych obszarów.
c) obszary górskie i leśne:
- brak obszarów górskich i leśnych.
d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód
str.4 z 9

śródlądowych:
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami głównych zbiorników
wód podziemnych. Zgodnie z ustaleniami .Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisły" (M.P. z 2011 r. r 49, poz. 549) (POW) planowane przedsięwzięcie
realizowane będzie w obszarze jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o numerze
PLOW2200158. W myśl zapisów art. 38 e ww. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r. Nr 469 ze zm.), celem środowiskowym dla jednolitych części wód
podziemnych jest zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń,
zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu oraz ochrona i podejmowanie działań
naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem a zasilaniem tych wód, tak
aby osiągnąć ich dobry stan. Planowane przedsięwzięcie usytuowane jest poza strefami
ochronnymi wyznaczonymi dla ujęć wody powierzchniowej i podziemnej.
Zgodnie z POW teren realizacji przedsięwzięcia położony jest w obszarze jednolitej
części wód powierzchniowych (JCWP) o nazwie: Stupnica o kodzie: PLRW200012223699.
Z POW wynika, że JCWP Stupnica stanowi naturalną część wód o złym stanie wód.
W ramach PMŚ (lata 2010-2012) stan JCWP został oceniony jako dobry (w tym stan
ekologiczny - dobry, stan chemiczny - dobry).
W świetle zapisów art. 38d ust. 1 ww. ustawy Prawo wodne, celem środowiskowym dla
jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie
zmienione jest ochrona, poprawa oraz przywracanie stanu jednolitych części wód
powierzchniowych, tak aby osiągnąć dobry stan tych wód, a także zapobieganie pogorszeniu
ich stanu.
Zgodnie z opublikowanymi pod adresem http://mapy.isok.gov.plna Hydroportalu MZP
i MRP mapami zagrożenia powodziowego, planowane przedsięwzięcie znajduje się poza
obszarami, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na
100 lat.
e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin
i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych, objętych ochroną, w tym obszary
Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.
Przedsięwzięcie planowane jest do zrealizowania w granicach Parku Krajobrazowego
Pogórza Przemyskiego, funkcjonującego na mocy uchwały nr XXXIX/792113 Sejmiku
Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Parku
Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2013 r., poz. 3605)
oraz w granicach Przemysko - Dynowskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu,
funkcjonującego
na mocy uchwały
Nr XL VIII/999114
Sejmiku
Województwa
Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Przemysko - Dynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. z 2014 r. poz. 1959). Przedsięwzięcie zaprojektowano
również w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Pogórze Przemyskie PLB180001.
Projektowany przebieg trasy zapewnia uniknięcie ewentualnych strat w szacie
roślinnej, tzn. trasę poprowadzono tak, że nie będzie potrzeby dokonania wycinki drzew
i krzewów. Na terenie planowanej inwestycji nie stwierdzono występowania chronionych
gatunków roślin, zwierząt i grzybów.
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w sprawie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego na obszarze Parku zakazuje się
realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu
przepisów ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Jak
wynika z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 f.
poz. 1651 ze zm.) ww. zakaz nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu
art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2015 r., poz. 199).
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 1 ww. Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego na
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terenie Przemysko - Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu zakazuje się realizacji
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z wyłączeniem
przedsięwzięć, o których mowa wart. 24 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody. Zgodnie z art. 24
ust. 2 pkt 3 ww. ustawy o ochronie przyrody ww. zakaz nie dotyczy inwestycji celu
publicznego.
Przepisy art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774) definiują budowę i utrzymywanie publicznych
urządzeń służących do zaopatrzenia
ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania,
oczyszczania i odprowadzania ścieków jako cel publiczny. Ze względu na ponadlokalny
charakter ww. działań, przedmiotowe przedsięwzięcie stanowi inwestycję celu publicznego
(art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym).
Zatem
w przedmiotowej sprawie znajduje zastosowanie odstępstwo od zakazu obowiązującego
w granicach Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego oraz na terenie Przemysko Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, o którym mowa powyżej.
Przez wzgląd na lokalizację, zakres i charakter przedsięwzięcia, jak również rodzaj
i skalę generowanych oddziaływań i ich minimalizację na środowisko przyrodnicze należy
stwierdzić, iż planowane przedsięwzięcie nie będzie się wiązać ze znacząco negatywnym
oddziaływaniem na elementy przyrodnicze środowiska, w tym na przedmioty ochrony ww.
obszarów Natura 2000, ich integralność oraz spójność sieci Natura 2000. W związku
z powyższym
dla przedmiotowego
przedsięwzięcia
nie zachodzi
konieczność
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w szczególności
odpowiedniej oceny oddziaływania, o której mowa w art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG
z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.
t) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone:
- brak wyżej wymienionych obszarów.
g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
- brak wyżej wymienionych obszarów w bliskim sąsiedztwie inwestycji.
h) gęstość zaludnienia:
Planowane przedsięwzięcie
przewiduje zaopatrzenie w wodę 554 mieszkańców.
Gęstość zaludnienia wznosi ok. 62 osoby / km2 • Inwestycja po zrealizowaniu nie będzie
uciążliwa dla mieszkańców.
i)
obszary przylegające do jezior:
- brak wyżej wymienionych obszarów.
j) obszary i uzdrowiska ochrony uzdrowiskowej:
- brak wyżej wymienionych obszarów.
3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania
rozważanego w odniesieniu do
uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:
a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą
przedsięwzięcie może oddziaływać:
Przedsięwzięcie
będzie
realizowane
CZęSCIOWO w terenie
zabudowanym
w miejscowościach Bircza - Stara Bircza. Będzie przebiegać w pasach działek Drogi
Krajowej nr 28, dróg powiatowych, gminnych, RZGW oddz. Przemyśl, Podkarpackiego
Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych, a także w granicach posesji nieruchomości
prywatnych, działkach i polach uprawnych. Sieć wodociągowa zaprojektowana została do
zaopatrzenia w wodę dla 554 mieszkańców, 147 gospodarstw. Oddziaływanie wystąpi tylko
w fazie realizacji inwestycji.
b) transgranicznego
charakteru oddziaływania
przedsięwzięcia
na poszczególne
elementy przyrodnicze:
Przez wzgląd na charakter przedsięwzięcia i zasięg oddziaływania oraz znaczną
odległość od granic państwa, przedsięwzięcie nie będzie generowało oddziaływań
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o charakterze transgranicznym.
c) wielkości i zależności oddziaływania,
z uwzględnieniem
obciążenia istniejącej
infrastruktury
technicznej:
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112),
najbliższe tereny chronione pod względem akustycznym, to tereny zabudowy mieszkaniowej
zagrodowej, dla których dopuszczalny poziom hałasu wynosi odpowiednio 55 dB w porze
dziennej oraz 45 dB w porze nocnej. Przedsięwzięcie realizowane będzie częściowo
w obszarze zabudowanym. Realizacja przedsięwzięcia będzie prowadzona wyłącznie w porze
dziennej, użyty sprzęt mechaniczny będzie sprawny. Biorąc pod uwagę powyższe, przewiduje
się, iż planowane zadanie nie spowoduje pogorszenia klimatu akustycznego w jego rejonie.
Projektowana sieć wodociągowa układana będzie pod powierzchnią terenu i nie będzie
źródłem emisji hałasu do środowiska. Emisja hałasu ustanie po zakończeniu fazy realizacji.
Emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza nie będzie występować w trakcie
funkcjonowania planowanego zamierzenie inwestycyjnego. Bezpośrednie oddziaływania będą
mieć charakter lokalny i ograniczą się do terenu i okresu prac związanych z budową sieci
wodociągowej.
d) prawdopodobieństwo
oddziaływania
Głównymi oddziaływaniami związanymi z realizacją inwestycji będą uciążliwości
związane z hałasem pochodzącym z maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie
budowy oraz emisją spalin z wyżej wymienionych maszyn i urządzeń.
e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:
Główne oddziaływania związane z fazą realizacji inwestycji będą mieć charakter
odwracalny oraz będą występować w krótkim okresie.
Uwzględniając

przedstawiony stan faktyczny i prawny, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
Od mniejszej decyzji
służy stronom odwołanie do Samorządowego
Kolegium
Odwoławczego w Przemyślu ul. Borelowskiego 1, za moim pośrednictwem w terminie
14 dni od daty otrzymania.
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Załącznik:
l) Charakterystyka przedsięwzięcia.
Otrzymują:
1. Wnioskodawca - PrzemPoI Sp. z o. o. Nehrybka 249A, 37-733 Pikulice;
2. Strony postępowania zgodnie z art.49 kpa;
3. Gmina Bircza, ul. Ojca ŚW, Jana Pawła II2, 37-740 Bircza;
4. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Birczy;
5. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Bircza;
6. Tablica ogłoszeń miejscowości Stara Bircza;
7. Tablica ogłoszeń miejscowości Bircza;
8. Miejsce realizacji przedsięwzięcia;
9. Ala,
Do wiadomości:
l, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu;
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
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WÓJT GMINY BIRCZA
OŚ.6220.6.2016

Bircza, dnia 24 października

2016 r.

Załącznik nr 1do Decyzji nr OŚ. 6220. 6.2016
z dnia 24 października 2016 r.

Charakterystyka
przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami
dla miejscowości Stara Bircza", obręb 0001 Bircza i obręb 0026 Stara Bircza, Gmina
Bircza,zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U z 2016 r. poz. 353)
Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie sieci wodociągowych
rozdzielczych wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Stara Bircza w systemie
przewodów rurowych z tworzyw sztucznych polietylenowych - rur PE100 SDR11
o średnicach od Dn32 do Dn160 mm. Planowane jest wykonanie ok. 12 837 m sieci
wodociągowej oraz 147 szt. przyłączy domowych. Sieć wodociągowa zaprojektowana została
do zaopatrzenia w wodę dla 554 mieszkańców, 147 gospodarstw o średnim dobowym
zapotrzebowaniu na wodę wynoszącym ok. 66 480 lId.
Planowana inwestycja realizowana będzie na działkach nr ewid5, 15 ,16, 17, 104, 107,
108, 109 obręb 0001 Bircza, oraz działki nr ewid. 13, 14, 27, 33, 61, 68, 69, 70, 71, 72, 77,
78, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 136, 138, 140, 142, 143, 147, 148, 155, 157, 169, 170, 191, 205,
207, 244, 739, 750, 30/2, 32/2, 26/1, 30/1, 31/1, 31/3, 26/2, 25/4, 28/4, 29/5, 28/6, 29/6,
149/1,149/3,149/4,156/1,156/3,171/2,171/3,172/1,172/2,
174/1, 174/2, 174/3, 187/5,
187/6, 188/1, 188/2, 190/1, 206/3, 206/5, 206/6, 757/1, 241, 242, 244, 245, 257, 268, 269,
272,275,276,290,291,293,294,296,300,303,306,309,327,328,329,330,331,332,334,
335,336,337,338,339,343,349,350,351,352,354,355,358,359,361,362,363,364,365,
366,367,369,370,371,380,383,384,385,386,387,388,390,391,392,393,394,395,396,
397,398,399,402,404,405,407,408,412,415,416,417,419,423,425,426,427,429,431,
432,435,436,437,438,439,442,443,445,450,451,452,453,458,526,533,534,535,637,
639, 640, 641, 642, 645, 654, 655, 668, 787, 793, 239/1, 239/2, 240/1, 240/2, 243/1, 265/1,
265/2, 266/1, 266/2, 267/1, 288/2, 292/5, 292/6, 301/1, 301/6, 302/2, 302/3, 302/4, 304/1,
304/2, 305/1, 305/2, 326/1, 326/10, 326/11, 326/3, 326/6, 326/7, 326/8, 333/1, 333/2, 333/3,
340/2, 340/3, 340/4, 342/1, 342/2, 345/1, 345/2, 346/1, 347/1, 348/2, 348/3, 348/4, 348/6,
348/7, 357/2, 368/1, 368/2, 382/1, 382/2, 382/3, 382/4, 389/1, 401/2, 401/3, 401/4, 401/5,
401/6, 401/8, 401/9, 403/3, 403/4, 406/1, 406/2, 421/1, 424/1, 424/2, 430/1, 430/2, 441/1,
444/1,444/2,446/2,447/1,447/2,447/3,448/12,
448/16, 448/17, 448/2, 448/4, 454/1, 454/3,
455/1, 456/1, 527/2, 527/3, 527/4, 653/2, 756/11, 756/13, 756/2, 756/3, 756/6, 756/7, 756/8,
788/2, 788/3, 788/4, 804/1, 804/2, 805/1, 805/2, 806/1, 806/2 obręb 0026 Stara Bircza,
położonych w miejscowościach Bircza i Stara Bircza.
Trasa planowanej inwestycji przebiega w pasach działek Drogi Krajowej nr 28, dróg
powiatowych, gminnych, RZGW oddz. Przemyśl, Podkarpackiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych, a także w granicach posesji nieruchomości prywatnych, działkach
i polach uprawnych. W pasie drogi krajowej znajdować się będą 4 przejścia, w pasie dróg
powiatowych - 2 przejścia, wykonane metodą przewiertu w rurze osłonowej. Łączna długość
tych odcinków wyniesie 141,4 m.
Włączenie projektowanych sieci wodociągowych nastąpi do rurociągów:
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1.

·1 sieć wodociągowa z
włączenie do istniejącej
Bircza,
2.
2 sieć wodociągowa z
włączenie do istniejącej
Bircza.
W tym:

PE100 SDR11 od Dn32 do Dn11 O o długości ok. 2 927 m,
sieci wodociągowej na działce nr ewid 5, w miejscowości
PE100 SDR11 od Dn32 do Dn160 o długości ok. 9910 m,
sieci wodociągowej na działce nr ewid 5, w miejscowości

przewód 0160 - 3430 m,
przewód 0110 - 4170 m,
przewód

063 -

51 m,

przewód

050 - 414 m,

przewód

040 - 938 m,

przewód 032 - 3834 m.
Sieć wodociągowa o długości 3430 m i średnicy 0,16 m będzie zajmować
powierzchnię 549 m2 oraz sieć o długości 4170 m i średnicy 0,11 m zajmować będzie
powierzchnię 417 m2.
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